
BELGISCHE BIJDRAGE OMTRENT DE PENSIOENS-KWESTIE. 

Gaarne voldoen wij aan her verzoek van den Hr. Minister van 
Buitenlandsche Zaken om onderstaand rapport van onzen Gezant- 
schapsseeretaris te Brussel over her voorstel eener Belgisehe eom- 
missie omtrent'de pensioens-kwestie in ons Tijdsehrift te publiceeren. 

Den 25, Augustus 1876 werd door de Regering eene eommissie 
ingesteld, belast met her onderzoek der middelen die zouden kunnen 
aangewend worden ten einde aan de burgerlijke ambtenaren van 
den Staat her volle bedrag hunner jaarwedde ais pensioen te ver- 
zekeren (her zoogenaamde emeritaat) of althans om de pensioenen 
te verhoogen. 

Deze Commissie, bestaande uit 5 der seeretarissen-generaal der 
Departementen van algemeen bestuur, alsmede uit zes hoofdambte- 
naren der verschillende mlnisterien ~ heeft onlangs een vertrouwelijk 
aan mij medegedeeld rapport uitgebracht, hetwelk allezins waardig 
is de aandacht te trekken. 

Her beginsel in de eerste pensioenwet die op Belgi~ toegepast 
werd, namelijk die van 22 Augustus 1790~ en die uitgaat van de 
gedachte ,, qu'il est just% que dans l'~ge des infirmit~s~ ]a patrie 
vienne au seeours de celui qui lui a consaerd ses talents eL ses 
forces" wordt khans allerwege als reehtmatig aangenomen~ alleen 
versehillen de wetgevingen voor zooveel betreft de wijze waarop her 
vaderland dien plicht moet gestand doen. h eenige ]anden zUn de 
pensioenen her uitvloeisel van kortingen op de traktementen der 
ambtenaren~ in andere b. v. in Oostenrijk, Engeland~ Rusland en 
Duitschland, alsmede ook in Belgie, bestaat her zuiver fransch~ 
milder en juister stelsel, hetwelk de pensioenen beschouwt als eene 
schuld der natie~ die ze dus ook zonder eenige geldelUke bijdrage 
van de zijde van belanghebbenden, uitkeert. 

In de memorie van toelichting der belgisehe wet van 10 Februari 
1838 wordt votmondig erkend: ~ Les droits clue les aneiens lone- 
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,tionnaires de l'~tat out £ une rfimun~ration ~ charge dela nation 
ne sont plus eontest6s aujourd'hui." 
Ook de wet van 1849 huldigt hetzelfde beffinsel. 
Wanneer dit beginset evenwel waar is ,  zoo mag men vragen 

of de toepassing die daaraan gegeven wordt, beantwoord~ ann de 
eischen van hot leven heden ten dage, en of her niet mag aange- 
nomen worden dat men behoort ova te zien naar de middelen om 
hot bedrag der pensioenen te verhoogen zonder, van den eenen 
kant de sehatkist~ en~ van den anderen kant de belanghebbenden, 
]asten op te leggen die bezwaarlijk zouden lmnnen gedragen worden. 

Doze orang klemt te meer als men nagaat dat bier te lande 
her gemiddeld bedrag der traktementen 2000 franken bedraagt, 
bij de beoordeeling van welk  cijfer men niet uit hot oog behoort 
te verliezen dat in Belgifi o. a. de spoorwegen door den Staat 
worden ffefixploiteerd en dus b. v. een wisselwaehter of stoker 
staatsambtenaar is~ terwijl hot gemiddeld bedrag tier pensioenen 
de helft of 1000 franken beloopt. 

Hieruit volgt dat de ambtenaar die gepensioneerd wordt van 
den eenen dag op den anderen zijn inkomen met de helf~ ziet ver- 
minderen en dat wel op een tUdsti p waarop hij veelal~ bf door 
vergevorderden leeftijd~ bfdoor onffemakken~ meer behoeften gevoelt 
die hij bezwaarlijker dan ooit door eigen arbeid kan bevredigen. 

De toestand van een onbemiddeld Staatsambtenaar is dan ook 
bier te lande verre van aanlokkelijk. 

Do Regering heeft dit ingezien en dientengevolge de eommissie 
ingesteld waarvan hierboven sprake was. 

Doze meende~ in de eerste plaats te moeten overwegen of zij 
zoude kunnen aanbevelen de toekenning van hot volle bedrag van 
her traktement als pensioen, hot zoogenaamde emeritaat, zonder 
medewerking tier belanghebbenden zelven en dus al166n door 
toedoen der schatkist. 

In beginsel viol voor doze zienswUze reel te zeggen. Zij word 
toch reeds in toepassing gebraeht voor de leden der rechterlijke 
macht en der professoren en bovendien had de wet van 1790 ook 
reeds hot beginsel van hot emeritaat op de bovenomsehreven w~.jze 
gehuldigd en toegepast. Hot bedrag der traktementen is zoo laag 
gesteld dat di% op zieh zelven~ niet kunnen geaeht worden een 
ekwivalent daar te stellen voor de bewezene diensten~ maar be- 
sehouwd moeten worden in verband met ite pensioenen; men kan 
dus aannemen dat de staat de belooning voor de gepraesteerde 
die~sten in ~wee deelen heeft wfllcn aplitson:het eiffenli~k ffezegde 



758 

traktement en her pensioon. Hot uitbetalen van hot pensloen is 
dus niets anders dan her voldoen eener schuld door den Staat 
aangegaan; dit wordt tegenwoordig geheel uit do schatkist en 
zonder medewerking van belanghebbenden voldaan~ men zoudo her 
dus veer niot onbillijk kunnen houden~ dat de vm'hooging die men 
op hot cog heeft~ ook door de schatkist we, de gedragem 

De commissie~ alhoewel van oordeel dat doze denkbeelden in 
boginsel juist zijn~ heeft niettemin gemeend dat zij eene zekere 
verwerping harer voorstellen zou te gomoet gaan~ wanneer zij 
bleef heohten aan her stelsel dat de lotsverbetering der ambtenaren 
meet geschieden alleen en uitsluitend ten laste tier sohatkist. 

Men heeft daarom, in de tweede plaats, onderzocht of belang- 
hebbenden all~gn in staat zouden zijn om z6oveel bij te dragen, 
da~ hun eene verhooging van pensioen zoude kunnen toegekend 
worden getijkstaande met hot emeritaat ~ onder zekere voorwaarden 
betrekkelijk ouderdom en diensttijd. 

De eommissie heeft echter gemeend dat dit niet reehtvaardig 
zoude zijn. Wanneer toeh de Staat bezwaar maakte om allg6n eenige 
millioenen meer bij te dragon, mocht men dit ook niet van de 
ambtenaren vorderen, te meer omdat z~ sedert lang waohten 
op herstel tier schade die zij door de wet van 1849~ in bui~en- 
gewone finanti61e omstandigheden uitgevaardigd~ hebben geleden, 
welke door de wet van 1857 slechts veer een klein deel word vergoed. 

Hot regime der wet van 17 Februari 1849~ veer zoover de 
bepalingen daarvan hog heden ten dage van kracht zijn~ is hot 
volgende: 

Her quantum van hot pensioen bedraagt hot ~ veer hot ,service 
s6den~aire" en ~ per dienstjaar~ veer hot ,service actif" van hot 
gemiddelde traktement hetwelk de belanghebbende genoten heeft 
gedurende de laatste 5 jaren, hot maximum van her pensioen kan 
bodragen ¼ van hot traetement of 5000 en 3500 franken veer de 
,agents eomptables." 

Doze wet~ hot word in de beide Kamers door de Regering er- 
~ond, is eene wet door de moeielijke financieele omstandigheden 
waarin men hier te lande destijds verkeerde noodzakelijk gemaakt 
en die door geen ander argument word gereehtvaardigd dan door 
de ,n6eessit6 impgrieuse d'all6ger los charges qui p6sent sur le 
, ~ s o r "  (Morn. v. toeliehting). 

De toenmalige Minister van Financien zeide dan ook: j'ai l'esp~- 
,rance~ quant ~ moi~ qu'un jour los fonetionnaires pourront ~tre 
~replae6s~ sous ee rap]~or~ (namel~k: de la pension) dans laposi~ 
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,tion qu'ils vent perdre si vous aeceptez la loi qui vous est aetu- 
,ellement propos6e." 

Welk was nu dat vorige regime? Hot was dat der wet van 21 
Juli 1844~ hetwelk op de volgende grondslagen berustte. 

De burgerlijke pensioenen werden gelikwideerd tegen B ~, veer 
de ambtenaren in sedentaire dienst en tegen ~ veer de ambtenaren 
in aetieve dienst, van hot gemiddelde traktement in de vijflaatste 
jaren; hot maximum van hot pensioen ken bedragen hot ~ deel van 
dat traktement of 6000 franken. 

Dit nu is her regime hetwelk de commissie door den Staat; veer 
zooveel betreft de door hem te dragon finantieele lasten, wederom 
zoude willen gehuldigd zion. Zij verlangt dus d/Lt de Staat zich 
zal getroosten om veer zijn rekening te nemen de geringe lasten 
veer de sehatkist voortvloeiende uit een terugkeer tot de wet van 
1844~ omdat hot ~ van hot hoogste thans genoten traktement 12000 
franken bedraagt. 

Zij beroept zieh ook, ten einde haar voorstel te reehtvaardigen~ 
op de verhooging die alle traktementen sedert 1844 ondergaan 
hebben~ hetwelk een noodzakelijk en billijk uitvloeisel geweest is 
van de toenemende duurte van her leven en van de ooncurrentie 
welke de partieuliere nijverheid~ ook war de aanwerving van een 
geschikt ambtenaarspersoneel betreft, den staat aandoet. Zij doer 
overigens uitkomen dat de ambtenaren de dikwijls weinig benij- 
denswaardige positie waarin zij geplaatst zijn door de wet van 
1849~ met vaderlandslievende zelfopoffering en met gelatenheid 
gedragen hebben, positie welke vooral hard sehijnt veer een in de 
dienst vergrijsd ambtenaar, die~ na hot beste deel van zijn leven 
en van zijne kraehten aan den staat te hebben gewijd en niet in 
staat geweest zijnde om iets over te leggen~ van den eenen dag 
op den anderen z ijn inkomen ziet teruggebracht op 5000 franken 
'sjaars~ na dikwijls 12000 franken of meer tra~ement~ b. v. in 
diplomatieke dienst, te hebben genoten. 

Wenseht de Commissie dus dat de Staat~ zonder medewerking 
van de zijde van belanghebbenden terugkome tot den toestand door 
de wet van 1844 in hot leven geroepen en hij dus hot ~- van hot 
traktement als pensioen toekenne tot een maximum van 9000 
franken, zoo blijft hog de vraag over~ door welke middelen te go- 
taken tot de toekenning van hot emeritaat. 

Deze behooren gevonden te worden uit de bijdragen door be- 
langhebbenden zelven bijeen te brengen. 

Op die wijze moe~ een fends tot suppletie der pensioenen~ tot 
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een bedrag gelijkstaande met hot emeritaa~, worden in he~. |even 
geroepen. 

Alvorens zieh te verdlepen in hot onderzoek der middelen 
wa~rdoor dit doel zoude kunnen bereikt worden heeft men gemeend 
te moeten nagaan wie her aldus verzamelde fonds zoude moeten be- 
heeren ~ de staat of een speciaal daartoe benoemde eommissie ~ zooms 
dit bier te lande sedert 1844 met de weduwen- en weezenkassen 
der versehilIende departementen van algemeen bestuur hot geval is. 

Men heeft gemeend zieh te moeten vertrlaren voor hot beheer 
door den staat van hot te stichten fonds tot suppletie der pensioenen. 
Doze. wijze van beheer sehaadt toeh de belangen der deelge- 
rechtigden niet'; daarenboven zoude hot toekennen der pensioenen 
door den staat en de suppletie door eene commissi% in geval 
van verschillende wetsinterpretatie tot botsing aanleiding kunnen 
geven ~ ja~ her kon zelfs gebeuren dat een ambtenaar wegens wan- 
gedrag in de termen viol der wet van 1844 om geen pensioen 
meer van staatswege te lmnnen genieten, terwijl hot supplement 
hem toch door hot fonds zoude moeten uitbetaald worden. 

Men heeft alleen gemeend te moeten aandringen op hot bi]- 
houden~ van staatswege~ van eerie afzonderIijke eomptabiliteit voor 
her suppletiefonds, ten einde te kunnen nagaan of vermeerdering of 
vermindering van fasten geraden of wensehelijk zouden toesehijnen. 

Eenstemmig werd dan ook de volgende resolutie aaugenomen: 
, La commission est d'avis que l'institution d'une eaisse n'est 

, pas ngeessaire et que le Gouvernement~ qui a l e  moyen de faire 
, teni r  une eomptabilit6 s6parge des reienues pourrait g6rer 
, l'ensemble du fonds des pensions." 

Na dit beginsel te hebben vastgesteld is men overgegaan tot 
hot onderzoek der middelen waardoor de benoodigde gelden~ om 
tot" hot emeritaat te geraken~ zouden worden bijeengebracht. 

Na langdurige beraadslagingen en na rijpeliik ook de bepalingen 
der vreemde wetgevingen te hebben nagegaan, is men 7 in slotsom~ 
tot de hierboven reeds vermelde eonclusie gekomen, dat~ wilde men 
niet een geheel vruchteloozen arbeid hebben verricht~ hot ont- 
brekend bedrag zonder staatshulp~ door de belanghebbenden zelven 
behoorde te worden "bijeengebracht ; dat dus her fonds tot suppletie 
uitsluRend door belanghebbenden zoude bijeengebragt en onder- 
houden worden. Men helde te meer tot (lit gevoelen over omdat 
her voldoende was~ althans voor eeue la~ge reeks van jaren~ tot 
bereiking van dat doel eene korting van ½ pCt. op de traktementen 
in hot leven te roepen (hetwelk op een traktement van 1000 franken 
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eene dagelijksche korging van 4 centimes vertegenwoordigt of 
fr. 1.25 per maand en op een traktement van 12000 fr., 50 cen- 
times per dag of 15 ft. per manual) en eeue korting van 6 pot. 
op de, tot het bedrag van heg emeritaat, verhoogde pensioenen. 

Heg is ma~homatisch bewezen dat met behulp alleen van dezo 
kortiugen en van her jaarlijkseh bedrag der interesten van her 
reservefonds, de ongvangsten, de uitgaven zullen te boven gaan 
gedurende 36 jaren en dat slechgs na heg 37ate jaar beg bedrag 
der ontvangsten en der uitgaven zal gelijk staan. 

Op dat oogenblik zal echter heg reservefonds een kapitaal 
van +__ 9,300,000 franken bedragen, hetgeen voldoende is om in 
alle omstandigheden te voorzien. 

Vermeenende dat de staat echter dig reservefonds wellieht niet 
zoude willen aanspreken, zoo heeft zij aan den staat de bevoegd- 
heid willen lagen ore, zoo noodig, nieuwe korgingen in her leven 
te roepen in geval van eersge benoeming of van vermeerdering 
van traktement; deze korgingen zouden een bedrag van 200,000 
franken ' s jaars  vergegenwoordigen ell ruim voldoende zijn. 

Men heeft daarengegen ook gemeend nan de Regering de bevoegd- 
heid niet te moeten ongzeggen om de lasten ge verminderen, in- 
geval de uitkomst moeht leeren dat de inkomsten de uitgaven te 
boven gingen. 

Bovenstaande berekeningen zijn gemaakt zonder heg oog te 
houden op de leden der reehterlijke macht, de professoren en do 
bedienaren van den godsdiensg die thans reeds, van staatswege 
en zonder korting, heg emeritaat bekomen. Moesten zij ookonder- 
worpen worden ann de korging die volgens de voorgestelde be- 
palingen aan de overige bu~gerlijke ambtenaren zal worden opge- 
legd, althans zij, die na hot eventueel in werking treden van dig 
wetsontwerp zullen worden benoemd? of moest men den thans 
ten hunnen behoeve bestaanden toesgand als een verkregen rechg 
beschouwen ? 

De Commissie heefg gemeend daaromtrent haar oordeel niet to 
moeten uitspreken, omdat de Regering waarsehijnlijk bij her hereon 
eener beslissing ten deze, nieg alleen zoude geleid worden door 
beweegredenen van financieelen en adminisgratieven nard, maar 
wellicht ook door andere, die buiten den kring der competentio 
van de commissie liggen. 

Alhoewel her bij den eersten aanblik onrechtvaardig ken 
sch~inen om eene korting te heffen op een pensioen, ten deele 
titulo oneroso verkregcn, zoo ken evenwel ter vergoelijking van 
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dit denkbeeld her volgende worden aangevoerd. Men moet niet uit 
her oog verliezen dat de ambtenaar die b]~ft leven een aanzienliik 
voordeel geniet boven dengene die gestorven is alvorens eenige 
vrueht te hebben kunnen plukken van de korting'en die hij zich 
gedurende zijne earribre heeft moeten getroosten. Daarenboven kan 
her fonds zonder kor~ingen nie~ bestaan an meet men die dus 
vinden op her tractement of op her pansioen ; her eersta middal 
zoude den toestand van hem die jong sterft hog verergeren: her 
is dus rachtvaardig een deel van her benoodigde geld te vragan 
ann den gepensioneerde die een hoogar bedrag van pensioen geniet 
juist omdat her aangenomen stelsal eene ko~ting op her pensioen 
toelaat. 

De korting op her pensioen is bijna eenstemmig bepaald op 6 
pCt. Dit e ijfer is aangenomen omda~ de traktementen thans met 
ongeveer 4 pCt. gekort worden, ten bahoeve van her weduwen-en 
weezenfonds e n  de pensioenen dus, in aanmerking ffenomen de op 
de traktementen voorgestelde korting ten behoeve van her sup- 
pletiefonds, ongeveer met een gelijk bedrag zullen worded beIast 
als de traktementen. 

Ook maende men dat de gepensioneerden ziah, bij de ~'erhooging 
van her bedrag van hun pensioen, wel eene korting konden laten 
welgevallen. 

Alhoewel de Commissie van oordeel is dat eene heffing van 
1} pCt. op do traktementen en van 6 pCt. op de pensioenen, b ij 
her waderom in werking treden der wet van 1844, genoegzaam 
zal blijkan te z~jn om her emeritaat te kunnen bereiken, zoo heeft 
zij gemeend als hare zienswijze te moeten uitspreken dat, mocht 
dit onverhoopt en tegen verwachting her geval niet wezen, de 
bevoegdheid aan den Staat moest gelaten worden om her 1'~ 
van elk nieuw traktement te heffen, alsmede van elke verraeer- 
daring van jaarwadde. Deze middelan zouden ruimsehoots voldoende 
zijn om ann de behaef~en te voldoen. 

De vraag op welke wijza de thans dienande ambtenaren, die 
ann de kortingen die men thans wil in her leven roepen niet 
onderworpen geweest z~jn, aan de voordeelen deelaehtig te maken, 
die den ambtenaren voor de toekomst toegedacht worden, heeR 
tot de volgende beslissing aanleiding gegeven. 

Men is uitgegaan van her beginsel dat alien geliikelijk moesten 
behandeld worded, zoowel de nieuw te benoemen ambtenaren als 
de reeds benoemden en heeft dus beslotan dat her bedrag der 
suppletie van her pensioen zoude evenredig zijn, niet aan her 
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aantal dienstjaren, maar nan den duur der stortingen ten behoeve 
van hot fonds. 

De ambtenaren thans in actieve dienst zullen dus kortingen 
moeten ondergaan, gelijk ann die welke zi], met her oog op hunne 
opeenvolgende traktementen~ sedert her begin hunner carri~re 
zouden hebben moeten betalen. ¥oor her geval alles b ij hunne 
pensionering hOg niet mocht voldaan zijn, zal hot ontbrekende op 
hun pensioen gekort worden tot de sehuId gedelgd zij. Men heeft 
hot evenwel billijk geoordeeld niet de interessen derinteressen van 
her aehterstallige te moeten laten betaten. 

War de thans gepensioneerde ambtenaren betreft zoo heeft men 
gemeend ten hunnen behoove sleehts te moeton aandringen op 
het weder in werking treden der wet van 1844~ aangezien dewet  
van 1849 slechts uit tijdelijken finantieelen nood voortgesproten is,  
welkb reeds lang geweken is en die ambtenaren dus onbillijk in 
hunne betangen zijn gekrenkt. De wet van 1844 zoude evenwel 
met dien verstande wederom moeten in working treden~ dat her 
maximum van hot pensioen weder op 9000 franken werd gebragt. 

Men heeft gemeend doze oud-ambtenaren niet. nan de voordeelen 
der suppletiekas te moeten laten deelnemen, omdat~ ten eerste, de 
betaling der door hen verschuldigde som voor hen zeer bezwaar- 
lijk zoude zijn en omdat~ ten tweede, alleen zij zouden storten 
die er klaarblijkelijk voordeel bij hadden en dus ~ door het behartigen 
hunner belangen~ die der kas zouden moeten gosehaad worden. 

De wet van 1844 heeft een onderscheid in her leven geroepen 
met betrekking tot de pensionering tusschen aetieve en sedentaire 
ambtenaren, de laatsten konden sleehts hun pensioen bekomen op 
hun 65,~ jaar en na 30jarigen dienst, de eersten op hun 55e jaar en 
na 25jarigen dienst. De eommissie heeft gemeend dit onderseheid te 
moeten wraken,  omdat de ondervinding leert dat actieve dienst 
meer bevorderlijk is voor den langer duur des tevens dan de 
sedentaire. Ook bier wil zij dus gelijkheid. 

Zij vermeent dat de wetten die de jaren regelen waarop men 
gepensioneerd kan worden, alsmede die welke betrekking hebben 
op den diensttijd~ niet behooren gewijzigd te worden. 

Alleen meent men dat aanvulling noodig is ten behoeve der 
diplomatieke en eonsulaire ambtenaren die geroepen worden om 
te leven in tropische of voor de gezondheid tier Europeanen na- 
deelige gewestel). De jaren op die wijze doorgebraeht behooren~ 
volgens haar ~ dubbel te tellen voor her pensioen~ even als campagne- 
jaren dubbel tellen voor militairen. 
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Blijfl nog de vraag overig of her aanbevolen stelsel uit een 
finantieel oogpunt uitvoerbaar is. Men heeft uit berekeningen die 
te lang zijn om hier eene plaats te kunnen vinden, aangezien z~i 
over een tijdperk van 38 jaren loopen, de stellige overtuiging 
geput, dat uit dien hoofde geen bezwaar tegen de verwezenli.jldng 
van her stelsel der eommissie kan bestaan, mits de wet van 1844 
wederom in working trede,  hetgeen de lasten uit de jaarlijks ver- 
leende pensioenen, voor zooveel den Staat betreft: en in vergelij- 
king met de wet van 1849, met 10 pCt. zoude verhoogen. 

De berekeningen steunen op feiten en laten een ruim veld voor 
onvoorziene gevallen over. 

De grondslagen waarop her ontwerp der eommissie gegrond is, 
zijn dus de volgende: 

lo. Yerpliehte korting van 1½ pCt. op de traktementen. 
20. Korting van 6 pCt. op de pensioenen. 
3o. Eventuele korting van een maand op de eers~e benoemingen 

en de vermeerderingen van traktement. 
4o. Toekenning, door middel van her fonds nit deze kortingen 

voortspruitende, van eene suppletie van pensioen gelijkstaande met 
hot een derde van hot pensioen van staatswege verleend overeen- 
komstig de wet van 1844, gewijzigd voor zooveel de maxima 
betreft en de aetieve dienst. 

5o. Toekenning van her emeritaat na 45 jaren werkelijken dienst, 
met dien verstande dat her reeht op hot verkrijgen van pensioen 
begint te loopen op den ouderdom en berekend wordt volgens de 
dienstjaren door de thans vigerende wetten vastgesteld. 

6o. Deelgereehtigdheid der thans in dienst zijnde ambtenaren, op 
voorwaarde van betaling van het aehterstallige. 

70. Herziening, in den geest der wet van 1844, der pensioenen 
van de thans gepensioneerde ambtenaren. 

Wanneer deze grondslagen in toepassing worden gebraeht zal 
daaruit volgen : 

lo. Er zal na her eerste jaar een boni aanwezig zijn van 
L093.364 fr. 

20. De boni's zlfllen op zoodanige wijze toenemen dat het 
tijdperk van overgang geene teleurstellingen kan opleveren. 

3o. Na 37 jaren zal her fonds over eene reserve kunnen be- 
schikken van 9,341,673 fr. 

Wel is waar zoude men, na dien tiid , her reservefonds moeten 
aanspreken, maar alsdan staat eventueel de weg open om de 
korting van ,'~e in her leven te roepen of de kortiugen welke alle 
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andere burgerlUke ambtenaren betalen zullen, ook te laten betalen 
door de leden der reehterl!jke maeht; de bedienaren van den gods- 
dienst en de professore~a, alfllans door hen die in her vervolg in 
de earri~re zullen treden. 

Men kan dus her vraagstuk van de toekenning van hot emeritaat 
als in voldoenden zin opgelost besehouwen, aangezien de staat 
daartoe niets anders zoude to doen hebben dan terug te keeren 
tot de wet van 1844, hetgeen als niet anders besehouwd kan 
worden dan als bet voldoen aan een plieht. 

De eonelusien der eommissie zijn de volgende: 
lo. Dat her bedrag der pensioenen onvoldoende is en zij dus 

behooren verhoogd te worden, in dier voege dat bet emeritaat 
bereikt worde ; 

20. Dat deze uitkomst kan bereikt worden door her terugkeeren 
tot de wet van 1844 en door eene kleine korfing aan de trakte- 
menten en de pensioenen te doen ondergaan; 

30. Dat de wet van 1849 reeds lang elke reden van bestaan 
verloren heeft ; 

40. Dat de wet van 1844. behoor~ gewijzigd te worden in hare 
bepalingen betreffende her maximum en de aetieve dienst; 

50. Dat her emeritaat alleeu verleend meet worden na 45 jaren 
werkelijken dienst; 

60. Dat de ambtenaren thans in activen dienst, her aehterstallige 
moeten voldoen om deelgereehtigd te worden; 

7o. Dat de gepensioneerde ambtenaren reeht hebben op eene 
herziening van hun pensioen in den geest der wet van 1844; 

80. Dat het zeer wensehelijk zoude zijn dat het regime der bur- 
gerlijke pensioenen op her leger toegepast werd. 

De hervormingen die noodig geoordeeld worden zijn in een 
wetsontwerp zamengevat~ waarvan eene vertaling hiernevens over- 
gelegd wordt. 

De Commissie vermeent de haar opgedragene taak te hebben 
volbracht op voldoende wijze, en de mogelijkheid te hebben aange- 
toond om aan de gepensioneerde ambtenaren eene positie te 
verzekeren die hen~ bij vergevorderden leeftijd~ buiten her bereik 
plaatst van gebrek en ellende~ zonder dat van den staat lets 
anders gevraagd wordt dan eene daad van rechtvaardigheid~ en 
van belanghebbenden niet dan eene geringe opoffering. 

Brusad, den 29ste, April 1878. 
(qet.) GERICKE 

Seeretari~ van Legatie. 

t,~o~. 1878. 49 
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WlJ~ LEOPOLD II ~ z .  

A:RT. I. 

De bepalingen omtren~ de bttrgerl'~ke psnsio'enen' worden ge- 
wijz'igd ~1~ ~olgt: 

I. Beh~lve in de gevallen waariu voorzien wordt bij bijzondere 
wetten of bijzondere beschikkingen der wet van 21 fftdi 184~[, 
Worden de pehsioenefl be~dkeLncl v0oi" elk dienstjsar, n a ~  den 
maRtstaf van her ~e van hot gdmi~ddelde tta~:temeht haltS'elk door 
belanghebbenden genoteh is gewoi'den in de vijf laatste j~reu. 

Geen peusioen zal dit gemidd~d tr~tktement k~innen te boven 
gaan~ noch de sore van 12000 franken. 

II. Tea' dint~e een deel van de verhooging der kost~n te ~ekl~en 
waartoe her aamiemen van li~ ~#e als t~ntum aan'leiding ge~en 
zal, zat er eene korting van 1½ pCt. op de tral~eme~nten of st~p- 
pleties van traktement en van 6 pCt. op de pensioenen gelmven 
worden. 

Bijaldien bet bedrag dezer bijdragen onvoldo~nde moeht blijketl 
re' zijn z~l er,  lmiten'dieh, eene korting kunnefi geheve~ Worden 
gelijkStaaade 

~. Met liet beci~ag der helft van de e'erste m~tand van elk trac- 
tement van minder dan 1200 franken en met her geheele bedrag 
van de eerste maand van elk traktement hetwelk 1200 frah'ken 
b~'draagt of te boven gaat. 

& Met het bedrag van de eerste maand van elke ve~nleerderil~g 
van traktement. 

Van den ande~en ksnt zal de Regering de kor'tingen vermin- 
deren~ ten einde her eveuwicht tasschen ontvangsten e~ uitgaven 
te herstellen~ wauneer blijken moeht dat de inkomsten van' h~t 
snppleti'e-fonds vo'or de pensioenen de norm~le bela0eftei~ te b0ven 
gaan. 

III. De kortin~gen uit hot)fde Van dd jaren van onbezold~gden, 
tijdelijken en militairen dienst die tevens #oor lie'f pe~lsioen in' aan- 
merking kunnen komen, zullen bewerkstelligd worden gedurende 
een tijdperk gelijk staaDde met die diensten, op de verschillende 
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tr~ktetaenten welke de ambtenaar zal genieten van af her oogen- 
biik z ~ e r  benoeming tot een bezoldigd ambL 

IV. De traktementen van mee~ dan 12000 franken zu|len s|echts 
to{ dit bedrag aan korting onderhevig zijn. 

V. De actieve en sedentaire diensten worden gelijk gesteld. 
¥I .  Hot maximum vastgesteld b~ § 1 van de 2e alinea van 

her tegenwoordig artikel is van toepassing op a|le ambtenaren in 
hot algemeen. 

VIL De dienstjaren en bijzondere omstandigheden volbracht door 
de ~mb~e~aten vermeld op de t~bel welke bij doze wet gevoegd 
w~rdt, zuHen berekend worden war den duur da~rvan betreft op 
de wijze daarin vermeld. 

VIII. D~ exceptie waarv~m sprake is in art: 6, lift. #, tier wet 
van 21 $ulij 1844 w~rdt uttgestrekt tot de ont/ezoldigde secre- 
tarissen van legatie der lste klasse. (Deze bepaling is hot gevolg 
eerier anomalie, daarin bestaa~de~ d at volgens de thans bestaande 
wetten, de dienstjaren als onbezoldigd secretaris van legatie der 
2de klasse vcclbracht, wet voor hot pe~sioen kunnen in aanmerking 
komea~ maar niet die gedurende Welke men als secret~ris van 
leg~tie de~ 18~e kl~s~e Werkzaam geweest is.) 

ART. 2. 

De b~izondere bepalingen die thans de pensioenen tier leden der 
rechterlijke macht, de professoren of ]eeraren en der bedienaren 
van den godsdienst regelen, blijven van kracht. 

ART. 3, 

Er zal op her Departement van Financien eene b~izondere 
comptabi|iteit bi~gehouden worden van het pensioens-suppletiefonds. 
De Regering zal er jaar|~ks den toestand van bekend maken. 

O~erg~nysbelsalmyen. 

ART. 4. 

De ambtenaren thans in actieven die nst zullen voor hot verleden 
de voordeelen welke de tegenwoordige wet medebrengt genieten, 
mits betalende eene sore gelijkstaande met hetgeen zoude opge- 
bracht hebben l ~ pCt. van de verschillende traktementen welke 
zij genoten hebben sedert hunne intrede in den dienst. 
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Doze aehterstallige bijdrage zal geheven worden door middel 
van een suppletoire korting van 1½ pCt. op de traktementon of 
suppletien van tractementen. Indion op hot oogonblik der pen- 
sionering, de belanghebbende hog niet geheel aan zijne verplich- 
tingen moeht voldaan hebben, zal de sore op z.iin pensioen worden 
ingehouden tot dat de schuld gedeIgd zij. 

~-~RT. 5, 

De pensioenen der amb~enaren gepensioneerd v55r hot in working 
tredon der tegenwoordige wet,  zullen herzien worden naar de 
grondslagen der wet van 2[ Julij 1844. 

Doze herziening zal slech~s in working treden van afhet  oogen- 
blik der uitvaardiging der tegenwoordige wet. 

ART. 6. 

De wet van 21 Juli 1844 op de pensioenen der burgerlijke 
ambtenaren en geestelijken zal in den Moniteur herdrukt worden~ 
met inbegrip der wijzigingen voortspruitende uit de tegenwoordige 
wet en uit de wet van 17 Februari 1849~ voor zoover deze niet 
buiten working is gesteld. 

Lasten en bevelen enz. 



O P GAVE van de laagste en hoogste koersen aan ge 

II Ao 
L. ~ H u [  L m  H=.=.=..L - 

Nationale Schuld. 2½ 60+ I 65¼ ] 62~ 6&~ 
z ~J 72~- I 78~ 74 75~ 
~ 4 97{ 11o1-~ 9 ~  99" 

Oblig. Amaerdam: 3½ 87½ [ 92½ 88~- 89~ 
Aand. Nederl. Ba,,k. 325 1350 342 343 

* Ned. Ihtndehnij (op rese.) 100½ 104½ t04~ ~07~ 
Ned. Indische Handelsbk. 1t4{ t35{ t23~ t27 
Amsterd. Bank. 80 [ 9'1~ 92 97 
Rotterd. Hand. Vg. 74 I 85 ~ - -  
Kanaal Maatsehij. 62 I 7t 67 68¼ 
Kon. Stoomb. Maatschij. 39½ [ 62 38½ 43{ 
8toomv.-Mij Nederlaud. 83 I 98 104 112 
Holl. Spoorweg-Mij. 1t4 {123~r 115½ t'16~r 

>) Ned. Rijn Sp.-Mij. 122½ 1"139~ 133½ t36 
Ned. Ind. Sp.-Mij. 95[} I100~ 96 t00] 
Mij Expl. St, Sp. 93 ~107½ 108" i~Ol- 

Oblig. Centraal Sp. Cesta. 30 [ 44) ] 36½ ~9~ 
Boxtel-Wesel te H. 5 57~ I 77 I 73 7~,£ 

~udand. Oblig. Hope & Co t798 5 90 [ 99{ I 88 .... 
~ 5eS. t854. 5 5 ~ 1  7o~i 541 59½ 
~) 6e S. t855. 5 71~r I 8 6 u  68~ 74 

,, s t866 f t000. 5 8t~ I 97~ 81 85~ 
t873 £ 100 5 78X ~ 72~ I 88~ 731 

, , t875 ,, t00 ~ 66~ I 82~'  67~ 71~ 
), )~ t867--69 65¼ I 77 ! 65 s 7"d~' 
z hand. Oz'. Sp.-M~j. 5 96 1t07~ i 102 ~n7 
~ Obl. Pot½ Tiflis f 10O0 5 77" [ 93~ 75,~ 8(/2- 

~ Ch~trkow kzow. 5 7t~ I 86~ 74 78~ 
Du~eMand. Aand. Rijksbank. t50 1t59 152 ~b~ 
ltalie. Obl. Zuid-lt. Spwg. 3 37 ] 41~ 41] ~t~¢~ 
Ooslenrijk. Pap. rente M/N. 5 41~ [ 55¼ 48~ 1 50# 

Zilv. rente J./J. 5 46~ t 57"~ 51~ --- 
Goud-rente. 4 51~ I 64-}~ 58~ 61¼ 

Aand. Nat. Bank. 95 1~25~ 107 t12 
8panje. Buit. Schuld. ~ 94~1 t5 t2~ tSA 

Binn. ~ 1 9~1 13 I i~  1'2~ 
)) Nieuwe Buit. Sch'uld. 2 20T~ I 29¼ 29~ ~O~ 

.Portugal. Buit. Schuld. 3 49~ [ 53½ 49~ 50~ 
lurkije. Oblig. i865. 5 6~,1 13 i n-~ 
Egypte, Geunific. 6| 27--J 42 , 30~ 
' ~ Spwg Leening. ~15 47 I 64 
Braz/~/e. Oblig. 1865. 5 89 ! 96~ 

9 I 19~ .Peru. ~) t870. 6 23 I 38{ 
Columbia. )) 
lrer.-~t. AmerlkaObl. losb. t88t '1021 1106 

Aand. Illinois Central. [1 40 I 76 
Chicago N. Western. 35~ I 65~] 

Oblig. ~ Madison. 7 75 ~ [ 91 
)) Central Pacific. 6 95~ [t0i~ 

Joaquin Valley. 6 74~.i [ 84f] 
)) Union Pacific. 6 92" 1101~ 
)) Chicago S. West. 7 74 I 90~ 
)) Milw. St, Paul (Goud) 7 70 I 94 
~) Denver Pacific. 7 362- I 65]. 

Atl. Gr. W. Ohio. 7 38£ I 73',- 
z Miss. Kans. Tex. 7 5~.~ 

"Oeld op Beleening. 3 I 3'., 
, Prolongatie, 2½ I 5 

Disconto (Bank koers). 
Wisselkoers kort Londen. 12.oat[12.121 

Parijs. ~7.75 48.25 | 
Duitsohland. i 58.65 59.15 [ 

'20 

94 ~u~ 

43 ~e~ 
102 I03~ 
IO0½ 1o~s 

73~ 
67~ 74~ 
91} ~a~ 

101{ t02~ 

t o ~  ~o~  
91~ 94 
98~ 99½ 
83 46 
5O 6t 
39½ ~ 

3 - -  
12.t0 12.t2 
48,10 48.~0 
59A0 - -  

fieura ~ dm,terdum. 

MEi 
H.==.d. - L. 

7~ 75~ 74~ 
98~ ] t00 9s~ 
87½ 89| 88~ 

329 ] 343 327 
!o5~ to7{ to6~ 

t27 
96{ 89{ 

72 J - -  70 
.67 68~ 69 
43 ! 45 40 
98 i 1t0 i 95½ 

1t5{itt7~i tt7 
t36 ! ~37½i t38~ 
100 i 103~i ~oua 

35¼i a8~i 3q 
75~! 83 i 80 
8 6 ~  94 ! 93} 
b ~  62 59~ 
o6~ 75{ 
~,, 88 87~ 
7~{ 8~ 
66 75~ 73~ 

110 109 
74~ 84 83~ 
72~ 81~ 80 

50~ 55~ 
57~ 62~ fi2~ 

407 116{ 115 

ou, 31~ 
50~ 51~ 50~ 

5 3 ~  65½ ~ 
.... 95½ 92 
~z~ 15¼ 13~ 
• ~ 47~ 46~ 

~03! 104~ t0~ 
~ o ~  I03~ ~o2½ 
7q 8~t 8~ 
7og 75~ 73¼ 
9t[  96 95½ 
- I , a  ~04 102~ 
83 89{ 88 

101~ 103~ 103 
92 95 94 
98~ 101 100 
32 45~ 39 
57 66½ 60~ 
39 44)~ 38 

t2.t0 t2.12 t2.06 
48.t0 48.20 47.90 
59.t0 59.20 59.t0 


